VM:s viktiga volontärer

S

upportrar, reportrar och ﬁlmkameror riktar just nu fokus mot
Falun och skid-VM. 700 aktiva
från 55 nationer gör sitt yttersta
för att bli en av de 21 världsmästare som ska koras inom längdskidor, backhoppning och nordisk kombination. Många av oss följer med spänning
och entusiasm de svenska damerna och herrarna vare sig det är på tv, i radiosändningar
eller på plats i Falun.
Bortom kamerorna och uppmärksamheten ﬁnns volontärerna, de frivilliga ideella
krafterna som ser till att göra arrangemanget möjligt. Som parkeringsvakter, värdar
för publik eller med uppgift att ta hand om
media är det de som möter både de aktiva
och publik med en hjälpande hand och visar dem tillrätta med ett leende, oavsett tid
på dygnet, oavsett väder och vind. Många
av dem ser inte ens loppen live trots att de
är så nära.
Skid-VM i Falun har hjälp av närmare
1 600 volontärer från 21 olika länder. Precis som de aktiva har volontärerna väntat och längtat. De kommer från Kanada,
Grekland, Schweiz, England, Ryssland och
många andra länder. Anledningarna till varför de väljer att ställa upp är lika olika som
de själva.
Det som förenar dem är att de får minnen och vänner för livet. I den mångfald av
volontärer som jobbar sida vid sida under
intensiva dagar och kvällar skapas en stark
gemenskap. De hjälps åt, utan att fundera
på varifrån den ena eller andra kommer eller vem kollegan hejar på i det lopp där de
själva följer sitt lands medaljhopp. Kvinnor
och män med toppjobb i det privata jobbar
sida vid sida med studerande och arbetslö-

sa. Siktet för dem alla är inställt på att göra
VM så bra som möjligt, tillsammans.
Att idrotten förenar må vara en fras som
kan kännas uttjatad. Den är inte mindre
sann för det. Under stora idrottsevenemang blir det tydligt vilken kraft som ﬁnns
i idrotten. Styrkan hos de aktiva som förberett sig och står redo att utmana varandra.
Intresset från oss närmare 500 miljoner tvtittare som väntas följa VM. Och inte minst
värdet av att kvinnor och män i alla åldrar
med olika bakgrund och av olika nationaliteter samlas för att umgås och arbeta tillsammans helt frivilligt i och utanför Falun.
Volontärerna är en del av idrotten och bidrar med andra värden än medaljer och segrar. Det är lätt att glömma bort att också
titta bortom kamerornas fokus och strålkastarna ljus. Visst måste tävlingarnas tjusning
få stå i centrum och upploppsstrider få våra
hjärtan att bulta snabbare. Men det är också en seger i sig att veta att 768 kvinnor och
832 män från 21 olika länder tillsammans
gör VM möjligt i en gränslös gemenskap.
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